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2014-mi Maniitsumi ataqqinaasiinissaq

Kangaamiut, Napasoq, Atammik ilanngullugit

Ukiup qaammatai kingulliit qanilliartorput, 1989-miilli ileqqorineqalersimavoq ukiut tamaasa Maniitsup
kommunalbestyrelsia ileqquusumik inummik imaluunniit inunnik innuttaasut akornannit inassuteqartoqarnikkut ataqqinaasiisarluni.
Ataqqinaat allagartalerlugu tunniunneqartartoq
”Maniitsup
Kommuneata
Ataqqinaasiisarnerani
Aningaasaateqarfik”-nit aningaasanik ilaqartinneqartarpoq.
Aningaasaateqarfiup siunertaraa Maniitsup Kommunea-ta ataqqinaasiuttagaata tunniunneqartarnissaa, inunnut maligassiuilluarnermikkut immikkut nersortariaqartunut taamalu Maniitsup Kommuneata
iluani pissutsinik soqutiginninnermik, eqiasuissutsimik
sumillu aallarnisaasinnaanermik takutitsisimasunut tunisisarnissaq, taamatullu ataqqinaasiisarneq ukiumut

ataasiarluni pisarpoq kommunalbestyrelsip aaliangiineratigut, soorluttaaq kommunalbestyrelsimit aaliangerneqartartoq inuit ataqqinaasigassat qassiussanersut aningaasartassaallu qanoq amerlatigissanersut.
Ataqqinaasiinissaq ukioq manna aammattaaq
pisussaavoq,
taamaattumik
kommunalbestyrelsi
matumuuna kaammattuivoq inuit ataasiakkaat, peqatigiiffiit soqutigisaqaqatigiillu 2014-mi ataqqinaasigassanik toqqaaniarnermi peqataaqqullugit, kommunalbestyrelsimullu siunnersuutit nassiunneqartussat
tunngavilersorluarneqarsimasariaqarput.
Siunnersuutigineqartut kommunalbestyrelsimut tun
niunneqareersimassapput kingusinnerpaamik ataa
sinngorneq novembarip 24-ani 2014.
Decembarip qaammataani ataqqinaasiisoqassaaq.

Ærespris 2014 for Maniitsoq
Sammen med Kangaamiut, Napasoq og Atammik
Vi nærmer os nu årets sidste måned, og siden 1989
har der været tradition for, at Maniitsoq kommunalbestyrelse uddeler ærespris til een eller flere indstillede personer.
Æresprisen uddeles i form af et diplom ledsaget af en
pengegave fra ”Fonden for Maniitsup Kommunea´s
Ærespris”.
Fondens formål er at skænke Maniitsup Kommunea´s
ærespris til personer, som gennem særlig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid og initiativ indenfor Maniitsup Kommunea, og uddeling af ærespris
sker een gang om året efter kommunalbestyrelsens

nærmere bestemmelser, ligesom kommunalbestyrelsen fastsætter æresprisens antal og pengegavens
størrelse.
Æresprisen vil atter blive uddelt i år, og i den anledning skal kommunalbestyrelsen herved opfordre enkeltpersoner, foreninger samt organisationer om at
være med til at vælge æresprismodtagerne i 2014
og fremkomme med velbegrundede indstillinger til
kommunalbestyrelsen.
Forslagene skal være kommunalbestyrelsen i hæn
de senest mandag den 24. november 2014.
Tildeling af ærespris vil ske i december måned.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen
Hermann Berthelsen
Borgmesteri

Kommunal
bestyrelsesmøde
Torsdag den 30. oktober afholder kommunalbestyrelsen møde i Sisimiut fra kl.
08:30.
Du kan læse dagsorden på www.qeq
qata.gl fra den 23. oktober.

Kommunalbestyrelsi
ataatsimiinnissaa

Sisamanngornermi oktobarip 30-ani nal.
08:30-miit Kommunalbestyrelsi Sisimiuni
ataatsimiissaaq.
Oqaluuserisassat kommunip nittartagaa
ni www.qeqqata.gl -imi ulloq oktobarip
23-ani atuarneqarsinnaalissapput.
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